
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )א 'חדברים ( "אתם וירשתם את הארץבו... ןיוחת  ןע למןכי מצוך היום תשמרו נכל המצוה אשר א"

בזכותר שאמצוות על שמירת הבפסוק שלפנינו התורה שבה ומצווה מדוע , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה, לא ברור
והיה עקב ", ציותה אותנו התורה על קיו� המצוותבתחילת הפרשה הלוא כבר " את האר� וירשת� "שמירה זו נזכה ל

על פניו נראית  ,"ואכלת את כל העמי�": ל של המצוות נזכה ה התורה שבזכות שמירה זהחיבטוג� ש� ה ,"תשמעו�
של  ומחשבות לבהבי� את השכיל ל ,בחכמתו הרבה ,ה רבנושמש,  הקדוש"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה. חזרה זו מיותרת

 וכל זאת משו� ,עד שיצאו מדר� החיי�'  בעבודת התעומה� מסוגלי� לתשרבי�  וידע , ואת דר� התנהלותוהאד�
יסודיות מצווה אחת במקיי� א� הוא מיוחד וב ,מצוותמקיי� מספר האד� שכאשר הוא ו של בטבעשמוטבע 

אלו ההולכי� דווקא אצל בפרט הדבר מצוי ו ,ות לפניובאהלהתעצל בשאר מצוות כשל ולהיעלול הוא  ,ובזריזות
בראות� ה� מזלזלי� במצוות קלות מגיעי� למצב שבו שוה� אלו רוב המצוות את ומקיימי� ' בתורת הבדר� כלל 

ישראל שעליה�  את בני על כ� בא משה רבנו בתוכחתו להזהיר. הגדולותרוב המצות את  ומקיימי� תורהשה� לומדי 
, בשלמות� את כולהויש לקיי ,מצוה אחת היא התורה כולה כלכלכלכל, " אשר אנכי מצו� היו�כל המצוהכל המצוהכל המצוהכל המצוה"לקיי� את 

  . ' של עבודת השל מצוה אחת פוג� בשלמותאפילו חסרו� ו
  

   )יב' דברים י(" יך שואל מעמך כי אם ליראהקל-  א' ישראל מה הועתה"
            :):):):)ברכות לגברכות לגברכות לגברכות לג" (" (" (" ( לגבי משה מילתא זוטרתא היא לגבי משה מילתא זוטרתא היא לגבי משה מילתא זוטרתא היא לגבי משה מילתא זוטרתא היא,,,, אי� אי� אי� אי�............????אטו יראת שמי� מילתא זוטרתא היאאטו יראת שמי� מילתא זוטרתא היאאטו יראת שמי� מילתא זוטרתא היאאטו יראת שמי� מילתא זוטרתא היא""""
        ))))ביחס למשה זהו דבר קט�ביחס למשה זהו דבר קט�ביחס למשה זהו דבר קט�ביחס למשה זהו דבר קט�, , , , כ�כ�כ�כ�... ... ... ... ????וכי יראת שמי� דבר קט� הואוכי יראת שמי� דבר קט� הואוכי יראת שמי� דבר קט� הואוכי יראת שמי� דבר קט� הוא((((
מתר� ? " שואל מעמ�'מה ה" ,כל ישראלדוע דורש זאת ממא� , אמנ� ביחס למשה זהו דבר קט�, נשאלת השאלהו
� היה מדריהוא  ,ל משהשהיו בדורו שישראל  בניהיינו שד ,משהדורו של לגבי שכוונת הגמרא היא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

?"ועתה ישראל: "פסוקשנאמרה ב" ועתה" כוונת יה וצרי� להבי� מ.ולכ� זהו דבר קט� בעבור�דת היראה יבמאות� 
' את בניכ� אשר לא ידעו ולא ראו את מוסר הלאוידעת� היו� כי " :�כר אחמשה מר ו לפי שא,אלא

היראה מבניכ� דרשתי את לו יאכוונת משה לומר ש "' המעשירואות את כל עיניכ� ה: "ומוסי% בהמש�" יכ�קל$א
דבר גדול כי ודאי קשה ודאי שהיתה דרישה זו מה� ל',  עשה האשראשר יקומו מאחריכ� אשר לא ראו כל הנוראות 

 אשר  כלומר את�) לא'ירמיה ב(" 'ה הדור את� ראו דבר"הכוונה לכ� , "ועתה"א� ,  בעול היראההאד�להכניס את 
�  לכ,דת היראהייראו מלפניו וכבר את� מורגלי� במתי� כדי שקל$ הנוראות אשר עשה האכלאת בעיניכ� ראית� 

  ".כי א� ליראה", דורש מכ� היא קטנה' הדרישה שה

  

  )ד' דברים יא(" עד היום הזה' ויאבדם ה על פניהם ברדפם אחריכם  הציף את מי ים סוףאשר"
כל הלוא ? שמענו על מישהו שטבע בי� וחזר לתחיהכי ו, "עד היו� הזה... יאבד�ו": ברור מהו שאומר הכתובלא 

 אומר שהכוונה  היא ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? "עד היו� הזה... ויאבד�": מה כוונת הכתוב, א� כ�, עול�נ� הוא להמתי� בי� אבד
היו בה , "מיתמעצמה עול"שעד קריעת י� סו% היתה מצרי� , כלומר לתפארתה של מצרי�, ורכבו פרעה לסוסכנראה 

מצרי� ני ישראל מביצאו אשר א� ביציאת מצרי� וקריעת י� סו% כ, והיא שלטה בכל האזור, י�סוס ורכב ופרש
  . חיל ועזוזללא רכב וסוס וובזויה בלי ממלכה שפלה מצרי� להיתה ,  סוס פרעה ורכבוואבדו כל

  

  

  175 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" ז בנימין בר שוריןצחקי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  שעון קיץ
  19:00  18:51  19:01  18:44  כניסה 

  19:57  19:59  19:58  19:56  יציאה

  20:32  20:33  20:33  20:36  ת"ר

  

   "עקב"פרשת 
 "ותאמר ציון" :הפטרה

 א"עתש אב 'יג

  Yossef.Benhamo@gmail.com: ובתשלח מייל לכת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 אב ' ע כג"ל נלב"יוסף שלום בר סמרה ז         אב' ע כא"ל נלב"סימונה בן חמו בת מזל ז
 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) יב'דברים ז(" והיה עקב תשמעון"
                ))))ר מבר מבר מבר מב""""מדרש במדרש במדרש במדרש ב" (" (" (" (צרה והיה שמחהצרה והיה שמחהצרה והיה שמחהצרה והיה שמחה מקו� שנאמר ויהי משמש  מקו� שנאמר ויהי משמש  מקו� שנאמר ויהי משמש  מקו� שנאמר ויהי משמש בכלבכלבכלבכל""""

 אמר "נשמע ונעשה": יה לפני שמיעה שנאמריעשישראל קדימו ה,  מת� תורה�קודאלא ש? מה לשו� שמחה כא�
  ". ושמרת� ועשית�: " ג�שמיעההלאחר א� , תהיה לפניגדולה שמחה , "�והיה עקב תשמעו" : ה" הקב�לה

  

   )טו' זדברים ( " ממך כל חולי'והסיר ה"
        .).).).)ב קטזב קטזב קטזב קטז""""בבבב((((    """" רחמי� רחמי� רחמי� רחמי� ויבקש עליו ויבקש עליו ויבקש עליו ויבקש עליוחכ�חכ�חכ�חכ� ביתו יל� אצל  ביתו יל� אצל  ביתו יל� אצל  ביתו יל� אצל בתו�בתו�בתו�בתו�    חולהחולהחולהחולהפנחס בר חמא כל שיש לו פנחס בר חמא כל שיש לו פנחס בר חמא כל שיש לו פנחס בר חמא כל שיש לו ' ' ' '  ר ר ר רדרשדרשדרשדרש""""
 ����""""ככככחחחחה�  "ולי'חחחחל 'ככככמ� 'ממממ: "כי ראשי תיבות של, ל זה רמוז בפסוק שלפנינו"אומר שמדרש חזי ' פלאגיי�חבי ר    

העצה , " ביתובתו� חולהש לו כל שי" :ל"לרמוז למה שאמרו חז. ����""""יליליליל ה�" 'יייי חול'לללל כ'����ממ" : שלתיבותהוסופי 
  .ל מנת שיבקש עליו רחמי�ע "''''����''''ככככ''''חחחח אצל ''''����''''לללל''''יייי"היעוצה היא ש

  

  )יב' דברים יא( "לוקיך בה-א' התמיד עיני דורש אותה לוקיך - א' ארץ אשר ה"
ה דורש את "לומד שהקב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה, "תמידתמידתמידתמיד"ה דורש את האר� "מה מלמדנו הכתוב כאשר הוא מדגיש שהקב

מה שאי� כ� בשאר , "דורש אותה "ה"אז הקבג� , בהנמצאי� לא בני ישראל  שני�בזמפילו א" תמידתמידתמידתמיד"אר� ישראל 
"  שכינה עמה�$גלו לבבל : "ל"חזכמו שאמרו , בקרב�יושבי� בזמ� שישראל רק דורש ה "קבהאות�  ,ארצותה
  .ה דורש את האר� ההיא" א� כאשר בני ישראל לא יושבי� בקרב� אי� הקב).מגילה כט(
  

   ) יג'דברים יא("  נפשכםולעבדו בכל לבבכם ובכל"
            .).).).)תענית בתענית בתענית בתענית ב" (" (" (" ( הוי אומר זו תפלה הוי אומר זו תפלה הוי אומר זו תפלה הוי אומר זו תפלהבלבבלבבלבבלב שהיא  שהיא  שהיא  שהיא עבודהעבודהעבודהעבודהאיזו היא איזו היא איזו היא איזו היא     $$$$    ולעבדו בכל לבבכ�ולעבדו בכל לבבכ�ולעבדו בכל לבבכ�ולעבדו בכל לבבכ�""""

 אתה צרי�", רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחייוכ� אומר , ולתה של התפילהגס מארי� בפירושו על פסוק זה ומלמדנו את מעלתה ורבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי
לשנות ראיה שבכוח התפילה נית� . "גזרנלבטל הנצל מ� הסכנה ויח התפלה גדול אפילו לשנות הטבע ולהולדעת כי כ

מפני מה "ל "זחודרשו , )בראשית כה(" לנכח אשתו' ויעתר יצחק לה" :נאמרעליו ש, מיצחק אנו לומדי� הטבעאת 
על מנת שהאבות עקרות אמהות היו  ה,כלומר, "צדיקי� של �וה לתפלתוה מתא"מפני שהקב, נתעקרו האמהות

אנו נצל מהסכנה ילהראיה שנית� בכוח התפילה .  וה� ילדוהטבעאמהות  נשתנה בהתפללוה� שלאחר ו, יתפללו
, )תהלי� קז(" תתמוגגיעלו שמי� ירדו תהומות נפש� ברעה , ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומ� גליו" :כתובמהלומדי� 

: כתובמיד , "בצר לה�' ויצעקו אל ה: "בלב הי� ולאחר שה� מתפללי� ככתובגדולה יורדי הי� נמצאי� בסכנה 
ות גזרלבטל ראיה שבכוח התפילה ג� . הסכנהומצילה מ� מכא� שהתפלה מגינה , "יק� סערה לדממה ויחשו גליה�"

מיד , " ולא תחיהאתה צו לבית� כי מת 'אמר ה כה: "שלאחר שהתבשר על ידי הנביא ישעיה המל�חזקיה ראינו אצל 
ה "שהוסי% לו הקבובזכות תפילה זו זכה , "'ה לל אלהקיר ויתפ ויסב חזקיהו פניו אל: "התפלל מקירות לבו שנאמר

. )ישעיה לח("  יוסי% על ימי� חמש עשרה שנההננילת� ראיתי את דמעת� ישמעתי את תפ" :שנאמר חמש עשרה שנה
 על השתלשלות התפילה עד ימינו ואומר רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחייעוד מלמדנו . למעלה מהנבואההיא שהתפלה לומדי� אנו מכא� 

, �לוה לכוקו� שויבתולא היתה  כנסת הגדולה היתה התפלה בישראל בלתי מסודרת אנשיעד  רבנומימות משה ש
, הת שמונה עשרתפלאת עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו ,  ידיעתו וחכמתוכפימתפלל לעצמו היה כל אחד , אאל

כל ה משותפת לתהי כדי שנתמובה ופשוטפה ה בש את התפילקנויתכ� ו, מסודרת בפי הכלהתפילה כדי שתהיה 
  . פשי�יישראל בי� חכמי� בי� ט

  

   )יט' יאדברים ( "בשבתך בביתך לדבר בם םכולמדתם אותם את בני"
ויש . "בשבת� בבית�", לשו� יחידא� בסופו מדבר הפסוק ב, "ולמדת� אות�", בלשו� רבי�פותח תחילה הכתוב 

וי� ולש� כ� מצו,  תורהבניה� ללמוד את לחנ�מאד  ישנ� הורי� המשתדלי�ש" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"מסביר ה? להבי� מדוע
א� א� מסתכלי� על התנהגות ההורי� עצמ� הרי ה� אינ� מקפידי� , ביטול תורהכל מוכיחי� אות� על אות� ו

עליה� . ...)השתתפות בויכוחי� פוליטיי� ועוד, תוני�יעקריאת ( הבלי�  זמנ� בהבלי מבלי� אתללמוד תורה אלא
אתה צרי� קוד� לשמש דוגמא , &לדבר ב�&בבחינת , ללמוד תורה �מד את בנללאתה שוא% לחנ� ו א�:  הכתובמרוא

   . להיות כמו�� את בנ�בזה תחנ, &ר�&בשבת� בבית� ובלכת� בד, וללמוד בעצמ�
  

          ) כ'יאדברים (" וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך"
  )א כ'יאדברים (" ם וימי בניכםלמען ירבו ימיכ"
 �ל מיסד בית היתומי"ל הגאו� רבי יהושע לייב דיסקי� זצשל הפסוקי� מצאנו אצשימוש מעשי בסמיכות זו  

את מצב ו בדקיעברו מבית לבית וי ש,על חשבו� בית היתומי�, �אנשישולח היה ל "המהרי, �שבירושלי" דיסקי�"
,  בהכנסותשלא היה משופע, למוסדמיותרת הוצאה כספית בזה כאורה נראה שיש ל שלמרות ש, הוא הסביר. המזוזות

 �וא. "� וימי בניכ�למע� ירבו ימיכ": נאמרמזוזה לאחר מצות ה מידשהרי  ,  הכנסהאי� זו הוצאה אלאא� למעשה 
  . �בית היתומיבכ� יקטנו ההוצאות ו, �ממילא לא יתרבו יתומי, חיי האבותמאריכה את המזוזה 
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